ARQUITECTURA, DISSENY I CONFORT A LA ZONA MES EFERVESCENT DE BARCELONA

Park Hotel, històric hotel de 3 estrelles situat a una de les zones més emblemàtiques de Barcelona, el Born, on sempre
han coincidit i es segueixen fusionant l’art, la moda, els museus i la seva fantàstica gastronomia i on es barregen el sabor
del casc antic de la ciutat amb les tendències més actuals.
L’edifici fou construït entre els anys 1950 i 1953 per Don Antoni de Moragas i Gallissà, va estar un dels primers edificis del
moviment neoracionalista de l’Europa de la postguerra. L’interiorista Eulalia Calaveras ha pensat fins l’últim detall per fer
que els clients estiguin com a casa, durant la seva estància a Barcelona, oferint un ambient increïblement acollidor.
Al Park Hotel, treballem cada dia per augmentar i millorar els serveis als nostres clients.
HABITACIONS
L’Hotel ofereix 91 habitacions molt acollidores, totes elles exteriors. El mobiliari, combinació de fusta i teixits,i una cuidada
il·luminació proporcionen calidesa i lluminositat.
Un sistema que combina el control d’accessos mitjançant claus magnètiques i detectors de presència li donen una major
seguretat i intimitat a les nostres estances i desconnecta les llums quan els nostres clients abandonen l’habitació (consum
sostenible).
Tipus d’habitació

20 habitacions individuals
60 Habitacions dobles
10 habitacions superiors amb balcó
1 habitació triple

Equipament habitacions:

Aire condicionat, calefacció.
Telèfon directe
Caixa forta
Televisors LCD - LED
Canals via satèl·lit
Digital+
Mini-bar
Esmorzar continental a l’habitació
Servei de bugaderia
Línea d’Internet sense fil d’alta velocitat
Habitacions per a minusvàlids.
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RESTAURANT
10’s
Situat en ple barri del Born, on va néixer el restaurant ABaC fa mes d’una dècada (actualment a la Av. Tibidabo 1 i
guardonat amb 2** Michelin). Amb capacitat per a 60 comensals, 10’s ofereix un ambient informal i casual que intenta
allunyar-se dels tòpics temàtics de les tasques.
Tapes i platets que segueixen la filosofia d’ABaC, tradició i avantguarda a parts iguals. Jordi Cruz les defineix com a
“Elaboracions poc complicades però saboroses i resultones on la idea és que existeixi una orquestra fixa, des d’unes molt
bones braves –amb pell, sempre– o calamars a l’andalusa i a on cada setmana intervinguin convidats de luxe, alguns dels
plats emblemàtics d’ABaC, com el Cebiche de cireres o el Foie Gras amb figues. Racions abundants, gran producte i
creativitat, a bon preu”.
Dues terrasses i un reservat per a 20 persones completen les instal·lacions.
REUNIONS
L’hotel compta amb una sala de reunions amb capacitat de 10 a 50 persones, disponible amb material audiovisual,
megafonia i serveis de restauració (coffee-break, tea-break finger-lunch).
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Pàrking
Recepció 24h
Bar
Saló
Room-service (16 hores)
Servei d’esmorzar bufet
Business center (properament)
Línea d’Internet sense fil d’alta velocitat
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